
 ات حول كتابة األبحاث والدراس فينؤل  تعليمات للم  
 
 اآلتية: من األقسام لمقالة يجب أن تتألف ا -1

 العنوان 
 المحتويات 

 ص الملخ  
 مة المقد  

 ( ، حسب رغبة الكاتب دحد  )عددها غير م    ةرئيسي  فقرات 
 د، حسب رغبة الكاتب( حد  )عددها غير م  ة من مختلف المستويات  فقرات فرعي  

 نتائج لا
 المقترحات 

 المراجع
 نبذة مختصرة عن الباحث 

 
، أما صفحة الغالف التي تتضمن العنوان واسم الباحث فال  1ترقيم الصفحات يبدأ من صفحة المحتويات بالرقم -2

 )انظر النموذج المرفق(     يجب ترقيمها
 
 حجوم الخطوط: نوع و  -3

 فقط.  Simplified Arabicفي الكتابة نستخدم الخط 
 عريض(  أسود )  20العنوان: حجم   -
 عريض(  أسود) 16حجم  ف: ؤل  عريف بالم  الت   -
 )أسود عريض(.   15 حجم    –ة والنتائج والمقترحات والمراجع  المفتاحي   ص والكلمات الملخ  عناوين:   -
 )أسود عريض(.   15حجم  - )عناوين الفقرات الرئيسية(  ةالرئيسي  عناوين  ال -
 )أسود عريض(.   14حجم   -األول( ة من المستوى  )عناوين الفقرات الفرعي    األول المستوى ة من عناوين الفرعي  ال -
 )أسود عريض(.   13حجم   -( الثانية من المستوى  فرعي  )عناوين الفقرات ال   المستوى الثانية من عناوين الفرعي  ال -
 )عادي(. 13حجم   - (ة من المستوى الثالث فما فوق عناوين الفقرات الفرعي  )ة من المستوى الثالث فما فوق  العناوين الفرعي   -
 . (عادي )13حجم -( ة والنتائج والمقترحات والمراجعص والكلمات المفتاحي  ، بما في ذلك نص الملخ  وص نصجميع ال )
 
 : الهوامش  -4
 . سنتيمتر  2ة، اليمين، اليسار(: ة، السفلي  )العلوي  مش جميعها الهوا 
 
 : الجداول -5
 )أسود عريض(.  12عليق على الجدول في أعلى الجدول بخط حجم كتب الت  ي   -



 ط الصفحة. جميع الجداول تتوس   -
  . وجميل واضح قًا بشكليجب أن يكون الجدول منس   -
 ...  3، 2، 1أرقام الجداول  -
 (. 3)  الجدول أو انظر  (3الجدول )   :نكتب مثلً ص  في الن   جدولال اإلشارة إلىعند  -

 
 (: دول العالم. 3)  الجدول

 ةالكثافة السكاني   المساحة  كانعدد الس   الدولة 
    ألمانيا 
    الصين 

    
 
 :األشكال-6
كل كتب الت  ي   -  )أسود عريض(.   12كل بخط حجم الش    أسفل  عليق على الش 
 ط الصفحة. جميع األشكال تتوس   -
 ور واألشكال. ، مع اإلشارة إلى مصدر الص  ومقروءةً  أن تكون األشكال واضحةً يجب  -
 ...   3، 2، 1  يلي: كماأرقام األشكال يجب أن تكون   -
 (. 5) نظر الشكلأو ا  (5)  شكلفي النص نكتب مثًل ال  شكلالاإلشارة إلى عند  -
 

 
 (: خارطة العالم. 5الشكل )

 



 : وضيحيةالهوامش الت  -7
 حدة. كل صفحة على  ( في1م بالعدد )رقي( ... الخ. ويبدأ الت  3(، )2(، )1ترقيمها بأرقام متتالية )يتم 

 
 : المراجع-8

 ص. ترتيب قائمة المراجع وفق ترتيب ورودها في الن    يتم   -1
 .  [  ]عين شار إلى المرجع ضمن قوسين مرب  ي   -2

 مثال:
 [ إذا كان المرجع وحيدًا. 5]
 ة مراجع متتالية. اإلشارة إلى عد  [ عند 5-10]
 [ عند اإلشارة إلى مجموعة عدة مراجع غير متتالية.9، 7، 4]
ة  األصلي  من ترجمتها إلى اللغة اإلنكليزية مع اإلشارة إلى اللغة   ، البد  اإلنكليزيةق بالمراجع األجنبية غير  فيما يتعل   -3

 . )(طين ضمن قوسين متوس  
 المراجع: أسلوب صياغة  -4
 الكتب -آ

 ة: الكتب العربي  -
 ، عام النشر. بلد النشر   أو النشرف، عنوان الكتاب، دار النشر، مدينة ؤل  اسم الم  

 مثال:
 . 1999آصف ملحم، التكامل الزراعي العربي: هل يوقف نزيف االستيراد؟، دار سعاد الصباح، الكويت، 

 الكتب بلغات أخرى: -

 مثال:
B. Russell, A History of Western Philosophy, Simon & Schuster, USA, 1945. 

 

 المقاالت -ب
 ة: المقاالت العربي  -

 اسم المؤلف، عنوان المقالة، اسم المجلة، المجلد، العدد، العام. 
 مثال:

   ،5المجلد   ،ة والفني  ة ة واللغوي  مجلة الدراسات الثقافي   ،المعاصرةالنزعات التجريبية في الرواية الجزائرية  ، رواقعثمان 

 . 2021، 20العدد 
 المقاالت بلغات أخرى: -

 مثال:
A.Molhem , Essence and existence in frame of epistemological transcendence , Universum ,  

No. 6(57), 2019. (in Russian) 

 

 

 



 ة المواقع اإللكتروني   -ج
 ة: المواقع العربي  -

 سة أو الجهة التي نشرت المادة، العام. ة، اسم الموقع أو المؤس  ف، عنوان الماد  ؤل  اسم الم  
 [           :  تاريخ الزيارة   ،             :  الرابط ]

 مثال:
 . 2020ة، مركز سيتا، ة الخفي  واألصابع الغربي   يمسا نتش آصف ملحم، أحداث 

 [2021تشرين أول  16تاريخ الزيارة: ، https://sitainstitute.com/?p=6809]الرابط:  
 
 المواقع بلغات أخرى: -

 مثال:
Assef Molhem, Ethno-religious Aspects of Syrian Conflict, Strategic Conjuncture Center,  

  2017. (in Russian) 

  [link: http://conjuncture.ru/molhem-29-05-2017/, last visit: 16-10-2021] 

 
 مالحظة: إذا كانت الروابط طويلة جدًا أو مكتوبة بلغة غير اإلنكليزية فمن الممكن اختزالها. 
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